
Artikel 9A. De orde tijdens online tentamens 

1. Er wordt onderscheid gemaakt tussen online tentamens met het karakter van een 

tentamenzitting te noemen ‘online tentamen zittingen’ en online tentamens met het 

karakter van een opdracht, te noemen ‘online tentamenopdrachten’.  

2. Zowel online tentamenzittingen als online tentamenopdrachten dienen door een 

examinandus zelfstandig en zonder overleg met anderen te worden volbracht.  

3. Een online tentamenzitting heeft een duur van ten hoogste drie uur voor examinandi zonder 

een voorziening ‘extra tijd’ en een duur van ten hoogste drie uur en dertig minuten voor 

examinandi met een voorziening ‘extra tijd’. 

4. In beginsel kunnen uitsluitend studenten die op de voorgeschreven wijze voor een tentamen 

staan ingeschreven (zie artikel 7) aan een online tentamenzitting en/of een online 

tentamenopdracht deelnemen. 

5. De examinandus dient zich voor aanvang van een online tentamenzitting op het online 

platform als aanwezig te melden. Aan een examinandus die zich te laat als aanwezig meldt 

kan door de examinator de toegang tot de tentamenvragen en/of tentamenopdrachten 

worden geweigerd.   

6. Zowel een online tentamenzitting als een online tentamenopdracht vindt plaats onder 

toezicht van een examinator. 

7. Tijdens een online tentamenzitting houdt de examinator van het vak toezicht op de 

examinandi die deelnemen aan het tentamen. De examinator is verantwoordelijk voor de 

gang van zaken vóór, tijdens en na de online tentamenzitting. De examinator kan in zijn 

toezicht worden bijgestaan door surveillanten. De Examencommissie draagt er zorg voor dat 

ten behoeve van de online tentamenzitting surveillanten worden aangewezen die erop 

toezien dat de online tentamenzitting in goede orde verloopt. De examinator geeft leiding 

aan de aanwezige surveillanten en iedere surveillant krijgt voorafgaand aan de online 

tentamenzitting van de examinator alle benodigde instructies over de werkzaamheden en de 

gang van zaken tijdens de online tentamenzitting. Per 40 examinandi dient ten minste één 

examinator of surveillant toezicht te houden.  

8. De examinandus is verplicht de aanwijzingen van de Examencommissie c.q. de examinator 

die voor de aanvang van de online tentamenzitting zijn gepubliceerd, alsmede aanwijzingen 

die tijdens de online tentamenzitting en onmiddellijk na afloop daarvan worden gegeven, op 

te volgen. 

9. In geval de orde van de online tentamenzitting verstoord dreigt te worden en de 

examinandus één of meer aanwijzingen als bedoeld in lid 8 van dit artikel niet opvolgt, dan 

kan deze door de examinator worden verwijderd uit de betreffende online tentamenzitting. 

De verwijdering heeft tot gevolg dat geen uitslag wordt vastgesteld van de online 

tentamenzitting. Indien een examinandus door de examinator wordt verwijderd uit een 

online tentamenzitting, brengt de laatste aan de Examencommissie schriftelijk verslag uit van 

de gebeurtenissen en beweegredenen die de examinator tot het besluit van uitsluiting 

hebben gebracht. 

10. Iedere examinandus dient tijdens de online tentamenzitting steeds beschikbaar te zijn voor 

controle door examinator of surveillant op verboden gedragingen en dient daarvoor op ieder 

moment van de tentamenzitting in verbinding te staan met het systeem waarop het 

tentamen wordt uitgevoerd. Indien een examinator of surveillant constateert dat geen 

contact bestaat tussen examinandus en het systeem waarop het tentamen wordt uitgevoerd, 

kan de examinator constateren dat de examinandus zich in strijd met dit artikel aan het 

toezicht heeft onttrokken. Daarbij hoeft door de examinator geen onderscheid te worden 



gemaakt tussen het zich onttrekken aan het toezicht door de examinandus enerzijds en het 

ontbreken van de mogelijkheid van toezicht door technische onvolkomenheden anderzijds.  

11. Tijdens online tentamenzittingen mag naslagmateriaal worden geraadpleegd, tenzij de 

examinator anders heeft bepaald. Naast naslagmateriaal mogen op de tafel waaraan het 

tentamen wordt gemaakt tijdens een online tentamenzitting geen andere zaken aanwezig 

zijn dan: een desktop- of laptopcomputer, een studentenkaart, eventueel kladpapier, 

schrijfgerei en een rekenmachine.  

12. Gedurende de gehele online tentamenzitting is overleg met anderen dan examinatoren of 

surveillanten -verbaal of op andere wijze- verboden. De examinator en de surveillanten zien 

er actief op toe dat het verbod op overleg met derden wordt nageleefd. Indien een 

surveillant een overtreding van dit verbod constateert rapporteert deze de overtreding aan 

de examinator.  

13. Een tentamenopdracht heeft een duur van ten hoogste één week1. Daarbij wordt geen 

onderscheid gemaakt tussen examinandi met een voorziening ‘extra tijd’ en examinandi 

zonder een dergelijke voorziening.  

14. Voor het inleveren van het door de examinandus gemaakte werk wordt door de examinator 

een uiterste inleverdatum en -tijdstip bepaald. Het uiterste moment van inleveren wordt 

tijdig doch in ieder geval voor aanvang van de online tentamenopdracht aan de examinandi 

medegedeeld.  

15. Een tentamenopdracht gaat gepaard met een kort interview van de examinandus door een 

examinator of surveillant. Dit interview dient ter vaststelling van de authenticiteit van het op 

naam van de examinandus ingeleverde werk. Dit interview wordt tijdens de termijn van de 

online tentamenopdracht of uiterlijk een week na verstrijken van de uiterste inleverdatum 

afgenomen. 

16. Een aan een online tentamenopdracht deelnemende examinandus hoeft zich niet tijdens de 

gehele duur van de online tentamenopdracht te onderwerpen aan toezicht van de 

examinator.  

17. Een aan een online tentamenopdracht deelnemende examinandus dient zich beschikbaar te 

stellen voor het interview benoemd in lid 15 van dit artikel. Indien de examinandus zich niet 

beschikbaar stelt voor een interview binnen de in lid 15 gestelde termijn, zal de examinator 

het ingeleverde werk niet beoordelen totdat de Examencommissie hem daartoe opdracht 

geeft.  

18. Indien na het interview benoemd in lid 15 van dit artikel, de examinator twijfelt aan de 

authenticiteit van het op naam van de examinandus in het kader van een individuele online 

tentamenopdracht ingeleverde werk, informeert de examinator de Examencommissie over 

de gerezen twijfels. De Examencommissie onderzoekt daarop de authenticiteit van het 

ingeleverde werk en neemt zo nodig daarover contact op met de examinandus. De 

examinator beoordeelt het werk waarover deze twijfels heeft uitgesproken niet, totdat de 

Examencommissie daartoe opdracht geeft. 

19. In geval door een surveillant of examinator wordt geconstateerd dat de examinandus in strijd 

met artikel 9 lid 10 en/of lid 11 en/of lid 12 handelt of heeft gehandeld wordt dit vergrijp 

door de examinator schriftelijk aan de Examencommissie gerapporteerd. In dit rapport 

vermeldt de examinator waarom zij/hij van mening is dat van een overtreding van de 

genoemde leden van dit artikel sprake is. Naar aanleiding van het rapport van de examinator 

kan de Examencommissie besluiten de examinandus uit te sluiten van het tentamen en 

tevens kan de Examencommissie het gedrag van de examinandus als fraude aanmerken en 

 
1 Op verzoek van de examinator kan deze termijn door de Examencommissie worden verlengd. 



dienovereenkomstig bestraffen. Gedurende de procedure zal het door de examinandus 

gemaakte werk niet worden beoordeeld.  

20. Bij een vermoeden van fraude tijdens een online tentamenzitting of in verband met een 

online tentamenopdracht wordt dit vermoeden ter kennis van de betreffende student 

gebracht. De examinator mag met het oog op aantonen van fraude, gedragingen registreren. 

Indien er naar aanleiding van dit onderzoek bewijzen van fraude worden gevonden, worden 

deze voor de Examencommissie beschikbaar gemaakt. 

21. Alvorens tot een besluit tot uitsluiting van het tentamen en/of bestraffing te komen, geeft de 

Examencommissie de examinandus inzage in het rapport van de examinator en stelt de 

Examencommissie de examinandus in de gelegenheid zich tegen de beschuldiging te 

verweren. 

22. Examinatoren en surveillanten zijn bevoegd en verplicht om de identiteit van elk van de 

examinandi die aan het online tentamen deelnemen, vast te stellen, in beginsel aan de hand 

van de studentenkaart. Zij dienen erop toe te zien dat de identiteit correspondeert met de 

naam en het studentnummer in het registratiebestand van het online tentamen. Indien de 

student zich niet op eerste aanvraag door middel van een geldig identiteitsbewijs kan 

identificeren, wordt het tentamen ongeldig verklaard tenzij de Examencommissie op 

schriftelijk verzoek van de student anders beslist. 

23. Tijdens een online tentamenzitting is WC-bezoek of het tijdelijk onttrekken aan het toezicht 

om andere redenen, niet toegestaan.  

24. In uitzonderlijke gevallen kan de examinator van het bepaalde in artikel 9.1 tot en met artikel 

9.23 afwijken. 


